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PORTARIA Nº 002/2021, DE 13 DEJANEIRO DE 2021.
“Concede Retorno às Atividades Laborais, e
dá outras providências.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE BOQUIRA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Boquira e pela Lei Municipal nº 165 de 03 de setembro de 1993.
x

CONSIDERANDO os direitos da servidora relacionada, facultados pelo artigo 99,

parágrafo 1º da Lei Municipal Nº 165 de 03 de setembro de 1993;
x

CONSIDERANDO, que a servidora solicitou o retorno às atividades laborais.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Retorno às Atividades Laborais, a partir do dia01 de fevereiro

de 2021, da Servidora Pública Municipal, aSra.BÁRBARA CRISTINA DE SOUZA
GONÇALVES, matrícula nº 778.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogando-se as
disposições em contrário.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BOQUIRA - BA, em 13de janeiro de
2021.
Cientifique-se, registre-se, publique-se.

EVANDRO RÊGO NOVAES FILHO
Secretário Municipal da Administração

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: O3Q5RT/YMUIPDOAJ6G3OMQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boquira

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
3 - Ano - Nº 2008

Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46
NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL

WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
10.562.589/0001-75, com sede na Rua Lauro de Freitas, nº 65, Santa Luzia, Guanambi/BA,
CEP: 46.430-000, representada pela Sra. MARIANA AMARAL ALMEIDA, portadora do
Documento de Identidade nº 11.286.343-41 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 040.097.25575, vencedora do certame, na modalidade de Pregão Presencial N° 025-2020-PP, fora

devidamente contratada para implantação de software em Gestão Hospitalar nos termos
estabelecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), composto de módulos interligados de
Internação (AIH) e ambulatório (BPA-consolidado e BPA-Individualizado), controle de
medicamentos, insumos médicos e central de marcação de procedimentos eletivos,
incluindo capacitação dos usuários e suporte técnico, para atender a demanda da Secretaria
Municipal de Saúde deste município.
Ocorre, todavia, que apesar das constantes cobranças para a adequação dosoftware
de acordo as exigências descritas no termo de referênciado edital, a empresa não efetuou,
até a presente data, prejudicando a essencial e regular prestação dos serviços públicos.

Por certo, na prestação dos serviços, objeto do contrato de nº 317PP-2020,
caracteriza descumprimento de obrigação contratual assumida, Cláusula Sexta, assim
redigida: “6.1 – DA CONTRATADA:6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante
toda a execução do Contrato, em conformidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;6.1.2 – A CONTRATADA é
responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;6.1.3 – A
CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no
total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a
execução do contrato.6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar
necessário;6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.”

Induvidosamente, a mora da empresa contratada, lhe gera a imposição de multa e
demais penalidades previstas na Cláusula Oitava, veja-se: “8.1 – Para a aplicação das
penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.8.2 –
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço ou fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. - 8.2.2. As multas
previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 8.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas. - 8.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.”, bem como na
Cláusula Nona, eis: “9.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão,
com as consequências contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93. - 9.2. O Contratante
poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da
Lei 8.666/93.”
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No particular, o art. 86 da Lei 8.666/93, aplicável ao caso concreto, textua: “Art. 86. O
atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora,
na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. § 1o A multa a que
alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. § 2o A multa, aplicada após regular
processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.”

Linhas adiante, arremata a citada legislação: “Art. 87. Pela inexecução total ou
parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.”

Neste sentido, determina-se a imediata adequação do software, como determinado
pela administração municipal.

Acaso, ultrapassado o prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, perpetuando a execução irregular do contrato, determino a abertura de procedimento
administrativo, pelo setor competente, objetivando aferir a possibilidade da aplicação de
pena contida no artigo 7º da Lei 10.520/2002: “Quem, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
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comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado
no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” (Grifo nosso).

Publica-se no Diário Oficial do Município, para ciência da empresa notificada.

Boquira, em 13 de janeiro de 2021.

Alan Machado França
-Secretário Municipal de Saúde-
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